
عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

احتیاجی به تصویب توافق احتمالی 
در مجلس نیست

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفت: احتیاجی به 
تصویب توافق احتمالی هسته ای در مجلس نیست زیرا 
حرکت جدیدی شروع نشده بلکه استمرار توافق قبلی 
است که قبال مجلس اذن داده بود. وی توضیح داد: در 
هیچ جای قانون اقدام راهبردی صریح نشده که باید متن 
توافق به صحن آید بلکه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها می گوید که کمیسیون امنیت ملی 
بعد از بررســی گزارش وزارت خارجه درباره عملکرد 
طرف مقابل در لغو تحریم ها، گزارشی به صحن علنی 
ارائه کرده و مجلس روی این گزارش اظهار نظر می کند 

و نه روی متن توافق.
    

رضا نصری: 
تالش اسرائیل نشان می دهد
توافق در حال انجام است

رضا نصری، کارشناس ارشد روابط بین الملل گفت: 
یکی از نشانه های اینکه ایران به دستیابی به یک توافق 
خوب نزدیک است تکاپوی شــدید و تالش بی وقفه 
البی اســرائیل و البی های جنگ طلب برای متوقف 
کردن روند مذاکرات است. وی همچنین تاکید کرد: 
از این پس بازیگران سیاست داخلی باید درک کنند 
که امروز در مقابل »برجام« یک رقیب جدید به اسم 
»پیمان های ابراهیم« سبز شــده و اگر این بار اجازه 
ندهند »برجام« سکو و محور مدیریت کاهش تنش 
با غرب و کشور های حاشــیه خلیج فارس شود، این 
»پیمان ابراهیم« خواهد بود که به نظام نوین منطقه 

شکل خواهد داد. 
    

ابطحی: 
حق مردم ایران است که کمی 

آرامش و رفاه تجربه کنند
محمدعلی ابطحی، فعال سیاســی اصالح طلب 
درباره دلیلش برای دفاع از برجام در صفحه توئیتری 
خود نوشــت: »ظاهرا برجام درحال امضا است. ما بر 
اساس سیاست تنش زدایی دوران اصالحات، کاهش 
تنش که نتیجــه اش رونق اقتصاد مردم اســت مورد 
تاییدمان بوده. واگر امضا شود به آن خوش آمد میگوییم. 
همچنانکه به امضای برجام اقای ظریف تبریک گفتیم. 
حق مردم ایران اســت که کمی آرامش و رفاه تجربه 

کنند.«
    

رویترز:
سفیر امارات

به زودی به تهران بازمی گردد
به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، وزارت خارجه 
امارات روز یکشنبه اعالم کرد که سفیر ابوظبی در ایران 
طی روزهای آتی وظایف خود را در سفارت این کشور 
در تهران از سرخواهد گرفت. این وزارتخانه اعالم کرد 
که این تصمیم در راستای »تالش های امارات متحده 
عربی برای تقویت روابط با ایران و تصمیم پیشین مبنی 
بر افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک به سطح سفیر« 
اتخاد شده است. گفتنی است در پی قطع روابط ایران و 
عربستان در سال 1394، امارات متحده عربی نیز سطح 
روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران کاهش داد.

    
اسالمی خبر داد؛

تاسیس دبستان انرژی اتمی
در برخی شهرها

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی در سی 
و ششمین اجالس ساالنه رؤسای آموزش و پرورش، 
گفت: امســال با همکاری وزارت آمــوزش و پرورش 
تصمیم گرفتیم مدارس انرژی اتمی خود را که هر ساله 
سهمی در المپیادی ها نیز داشته اند، در شهر هایی که در 
آن ها تأسیسات وجود دارد از مقطع دبستان گسترش 
دهیم. وی افزود: بر اساس سند توسعه راهبردی سازمان 
انرژی اتمی در۲۰ فروردین سال جاری، در بازه زمانی 
بیست ساله باید حداقل ۲۰ هزار نیروی متخصص در 

حوزه اتمی تربیت کنیم. 
    

وزیر کشور: 
مشکل ضدامنیتی در شهرکرد نداریم

احمد وحیدی، وزیر کشور در خصوص مشکالت 
پیش آمده در زمینه تامین آب شــرب شــهرکرد و 
تالش های صورت گرفته برای حل و فصل این مشکل 
گفت: به هر حال پس از حــوادث طبیعی اخیر که در 
سراسر کشور به وجود آمد و ناچار شدیم آبرسانی با تانکر 
برای اهالی محترم آن منطقه انجام شود. در حال حاضر 
مشکل تا حد زیادی برطرف شده و در وضعیت پایداری 
قرار گرفته است و بخش اندک باقی مانده هم به سرعت 
حل خواهد شــد. وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ 

مشکل ضدامنیتی در شهرکرد نداریم.
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پارســال نامه درخواست پیمان 
فلســفی، مدیرعامــل مرکز حالل 
جهانی برای اعزام روحانیون به ترکیه 
به عنوان »ناظر شرعی« ذبح مرغ در 
این کشور با حقوق ۲5۰۰ یورویی به 
اضافه امکانات اســکان، پشتیبانی، 
حمل و نقل، پذیرایی و تغذیه حسابی 

خبرساز شد. 
اخیرا هم طــرح مجلس مبنی بر 
اعطای مجوز مشــاوره به حوزه های 
علمیه، صدای محمد حاتمی، رئیس 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
ایران را درآورد. رئیس شورای فقهی 
بانک مرکزی اما دیروز خبر مشابهی 

داده است.  
غالمرضا مصباحی مقدم همزمان 
با تصویب مــوادی از طرح بانکداری 
اسالمی در مجلس که طی آن بانک 
مرکزی موظف به برقراری بانکداری 
اسالمی شده، خبر از استقرار ناظران 

شرعی در بانک ها داده است! 
او توضیح داده: »کسانی که برای 
این منظور انتخاب می شــوند پس 
از طی یــک دوره آموزشــی و احراز 
شایســتگی ها به عنوان ناظر شرعی 
در بانک مســتقر می شوند و فعال هم 
برای هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر 

است.«
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی 
در پاسخ به اینکه استقرار این ناظران 
شــرعی چه ضرورتــی دارد، گفته 
است: »در این سال ها با توجه به نبود 
دســتگاه نظارتی بر بانک ها و شعب 
آنها، رویه ها و داد و ستد وجوه بسیار 
نامناسب است و با استقرار این ناظران، 
مطابق بودن یا نبــودن کار بانک ها و 

شعب با شرع مشخص می شود.«
او همچنیــن اضافــه کــرده: 
»مصوباتی در شــورای فقهی بانک 
مرکزی بــه نتیجه رســیده که باید 
توســط شــورای پول و اعتبــار به 
دســتورالعمل تبدیل و بــه بانک ها 
ابالغ شــود که پس از ایــن مرحله 
نیاز به ناظــر خواهد داشــت. ناظر 
هم دســتورالعمل و چک لیستی در 
اختیارش قرار می گیرد و کار نظارت 

را انجام می دهد.« 
با گفته های مصباحی مقدم آنچه 
درباره این ناظران بــه ذهن متبادر 
می شــود، مصححان آزمونی است 
که کلیــد آزمون را در اختیارشــان 
می گذارنــد، آنها هم کلیــد را روی 
پاسخنامه می گذارند و نمره می دهند؛ 
حال آنکه نظام مالی و بانکی آن هم در 
ایران پیچیدگی های بســیاری دارد 
که متخصصان مدعی این حوزه را نیز 
مغلوب خود کرده و از میدان بیرون 

رانده است!

شورای شریعت آنها 
و شورای شرعی ما!

از سوی دیگر مصباحی مقدم در 

حالی خبر از »هر بانــک، یک ناظر 
شرعی« می دهد که چندین سال از 
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی 

گذشته است. 
محمدحســین حســین زاده 
بحرینــی، روحانــی اقتصادخوانده 
مشهدی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس و یکــی از تدوین کنندگان 
اصلی طرح بانکداری بدون ربا، چند 
سال پیش که تدوین این طرح برای 
چندمین بار کلیــد خورد، گفته بود: 
»برای اینکه بتوانیــم جلوی فاصله 
گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای 
فقهی در قانون در نظر گرفته شــود 
که متناظر با شــورای شــریعت در 

کشورهای دیگر عمل کند.«
منظور از شــورای شــریعت هم 
شــورایی بود که برخی از کشورهای 
مسلمان از جمله امارات، قطر، بحرین، 
اندونزی، مالزی و ... آن را تشــکیل 
داده اند تا نظام مالــی و بانکی خود را 
منطبق بر شریعت پیش بَرند و البته در 

سایه همین نظام بانکداری است که به 
شهروندان خود وام های با بهره بسیار 
پایین، بین یک تا ســه درصد، حتی 
در مقاطعی با بهره منفی می دهند و 

اقتصادشان نیز رونق دارد. 
در ایــران نیز پــس از تاکیدها و 
توصیه ها مبنی بر تشــکیل چنین 
شورایی، چهار، پنج سال پیش نهایتا 
مقرر شد »پنج طلبه فاضل که فقه و 
اقتصاد و بانکداری می دانند به همراه 
اقتصاددانان و حقوق دانان، شورایی 
تشکیل دهند که همه آیین نامه ها، 
دستور العمل های اجرایی بانک ها را 
تحت نظر قرار داده و هرجا مشاهده 
کردند که با فقه مخالف است جلوی 

آن را بگیرند.«
اکنــون چند ســال از تشــکیل 
آن شــورایی که قرار بــود »هر جا 
دستورالعمل اجرایی بانک ها با فقه 
مخالف اســت، جلوی آن را بگیرد«، 
گذشــته اســت و بانک ها کماکان 
یکی از فاســدترین و معیوب ترین 
سیستم های مالی در ایران هستند؛ 
سیستم مالی ای که دستگاه عظیم 
چاپ پول اســت، وام های هنگفت 
و بی حســاب و کتاب بــه آقازاده ها 
و ســالطین فســادهای اقتصادی 
پرداخت می کند، مدیرانش با همان 
سالطین در استخرها و سوناها جلسه 
زد و بند دارند، بازار ارز را با توســل به 
دالل ها بازی می دهــد، بزرگترین 
مالکین و صاحبان خانه های خالی 
هستند و البته برای دادن وام به مردم 
عادی بهره 18 درصد دارد و مسیری 

نفسگیر!

بانک ها عامل ربا 
و ترویج آن شده اند

محمدحسن آصفری، نایب رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس شورای اسالمی دیروز در 
جریان بررسی طرح بانکداری اسالمی 
به همین موضوع اشاره کرده و گفت: 
»امروز بانک ها بــا عناوین مختلف 
فشار را به مردم بیشتر کرده اند و مردم 
جرایم دیرکردی که بابت وام هایشان 
می دهند اگر ربا نیست، پس نامش 

چیست؟«
وی بــا بیــان اینکــه بانک هــا 
برخوردهایی با مردم دارند که مردم 
به اســالم و نظام بدبین می شــوند، 
افزود: »متاســفانه امــروز بانک ها 
سودهای هنگفتی از مردم می گیرند 
و تولیدکنندگان بــه دلیل بدهی  به 
بانک ها با مشــکالت زیادی مواجه 
شده اند و تولیدشــان تعطیل شده 
اســت. خود این بانک ها برخی شان 
عامل ربا و ترویج آن شده اند؛ چقدر 
از مردم هســتند که 1۰ میلیون وام 
گرفته اند و بانک امروز ۲۰ میلیون از 

آنها گرفته است.«
بنابرایــن رویــای »بانکــداری 
اسالمی« نه تنها تجسم نیافته، بلکه 
فاصله  بانک ها از شــریعت روز به روز 
بیشتر شده و شــورای فقهی در این 
چندین سال نتوانسته جلوی دست 
کم بخشی از مغایرت های نظام بانکی 

با شریعت اسالم را بگیرد. 
یک نمونه ســاده موضوع افرادی 
است که چندین سال پیش، قبل از 
آنکه بازار مسکن چنین متورم شود، 

برای دریافت وام خرید مســکن در 
بانک مسکن سپرده گذاری کردند، 
وقتی موعد وامشان رسید، تورم در 
بازار سیر صعودی خود را آغاز کرد و 
دســت متقاضی وام از خرید مسکن 
کوتــاه و خرما بر نخیــل ماند. بانک 
مسکن در این بین هم در دوران پیش 
از تورم از سپرده سپرده گذار سود برد 
و هم مبلغــی را بابت محفوظ ماندن 
امتیاز وام بلوکه کرد. این رابطه مالی 
میان سپرده گذار و بانک زیان محض 
برای سپرده گذار بود اما شورای فقهی 
حتی برای موارد کوچک این چنینی 

نیز اقدامی نکرده است. 

 ناظر برای امر ناممکن!
در احادیث شــیعه از امام باقر)ع( 
نقل شده که فرموده اند: »کثیف ترین 
معامالت، معامالت ربوی اســت.« 
ســپس در توضیح اینکــه معامله 
ربوی چیست، روایت دیگری از امام 
صادق)ع( آمده که وقتی به ایشــان 

گفتند شخصی به دیگری صد درهم 
داده مشروط به اینکه پنج درهم کمتر 
یا بیشتر به او بازگرداند، امام فرمودند 

»این ربای محض است.«
مجلس شــورای اســالمی سال 
136۲ طی قانــون »عملیات بانکی 
بدون ربــا«، حرمت مســئله ربای 
قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود 
را اینگونه برداشــت که مصوب کرد 
ســپرده گذاری در بانک، تحت عقد 
قرض نباشد، بلکه تحت عقود دیگری 
مانند وکالت باشــد، بدین معنا که 
ســپرده گذار بانــک را وکیل خود 
می کند و درنهایت نیز بانک به عنوان 
وکیل حق الزحمه خود را از سود کسر 

می کند. 
اکنون با گذشــته چهــار دهه از 
تصویب آن قانــون، اینکه بانک ها به 
هزار لطایف الحیل بر سر وام گیرنده 
و ســپرده گذار کاله می گذارنــد بر 
کسی پوشیده نیست و اینکه اساسا 
در تورم سرسام آوری که ارزش پول 
مدام در حال افت است، پیاده سازی 
بانکداری اسالمی غیرممکن است نیز 
امر واضحی است که تمام کارشناسان 
فن بر آن صحــه می گذارند و تاکید 
می کنند که ممکن سازی آن نیازمند 
اصالح زیرساختی نظام پولی و بانکی 
و فراتر از آن رفع موانع در سیاســت 
خارجی، تولید، اقتصاد آزاد و مواردی 

از این دست است.
حال به کارگیــری افرادی تحت 
عنوان »ناظر شــرعی« برای آنچه 
در حــال حاضر غیرممکن اســت، 
جای بســی ســوال و تعجب دارد. 
گذشته از آن بر فرض هم که مصوبات 
و قوانیــن تــازه ای برای اســتقرار 
بانکداری اسالمی در کشور به مرحله 
اجرا برســد، با توجه به اینکه نظام 
حکومتی ایران ســکوالر نیســت و 
مجلس و دســتگاه قانونگذاری آن 
نیز اسالمی اســت، مطابقت با شرع 
آن قوانین در همان مجلس و سپس 
شورای نگهبان بررسی می شود و در 
صورت تخطی بانک ها از این قوانین، 
نهادهای نظارتی پیش ّبینی شــده 
در قانون باید به آن رسیدگی کنند؛ 
از این رو وجود »ناظران شــرعی« 

توجیهی ندارد. 
اگر شــورای فقهی بانک مرکزی 
ادعا کند که ناظر این شــورا صرفا بر 
اجرای مصوبات این شــورا نظارت 
می کند نیز باید گفت قرار نیســت 
هر نهــادی برای نظارت بــر اجرای 
مصوبات خود ناظر روانه دستگاه ها 
کند و اساسا نظارت سازوکار خاص 

خود را می طلبد. 
برخی چنین اقداماتی را رفتارهای 
طالبانــی تعبیر می کننــد که قصد 
دارد به شــکلی ابتدایــی و ناپخته و 
نه نظام مند و اصولی شــریعت را در 
حوزه های مختلف پیــاده کند، اما 
صرفا منجر به بیراهه رفتن و فربه تر 

شدن سیستم خواهند شد.

تدبیر جدید برای تحقق »رویای بانکداری اسالمی«؛

گسیلروحانیونبهسویبانکها!

 شماره  1147 /    دوشنبه  31 مرداد   1401  /     24 محرم  1444  /  22 آگوست   2022

محبوبه  ولی
روی موج کوتاه

برخی اقداماتی نظیر استقرار 
ناظران شرعی در بانک ها را 
به رفتارهای طالبانی تعبیر 

می کنند که قصد دارد به 
شکلی ابتدایی و ناپخته و نه 
نظام مند و اصولی شریعت را 
در حوزه های مختلف پیاده 

کند، اما صرفا منجر به بیراهه 
رفتن و فربه تر شدن سیستم 

خواهند شد

طی سال های گذشته 
رویای »بانکداری اسالمی« 
نه تنها تجسم نیافته، بلکه 
فاصله  بانک ها از شریعت 
روز به روز بیشتر هم شده 

و شورای فقهی در این 
چندین سال نتوانسته 

جلوی دست کم بخشی از 
مغایرت های نظام بانکی با 

شریعت اسالم را بگیرد

فعال سیاسی اصولگرا گفت: عمر توافق جدید تقریبا 5 
سال بیشتر نیست و قاعدتا بعد از 5 سال امکان دارد تغییراتی 

در تعهدات انجام شود.
به گــزارش نامه نیوز، حســین کنعانی مقــدم درباره 
تفاوت برجام رئیسی با برجام روحانی گفت: کارشناسان و 
متخصصان باید متن برجام را با متن توافق جدید کنار هم 
بگذارند و آنها را با هم مقایسه کنند. در این صورت مشخص 
خواهد شــد که در متن جدید منافع ملی ما کجا رعایت و 

تأمین شده است و کجا ما از خطوط قرمز عبور کردیم.
وی افــزود: متأســفانه متن فعلــی توافــق از اطالع 
افکارعمومی مخفی نگه داشته شده و اطالع رسانی دقیقی 
درباره آن نمی شــود؛ البته رســانه های خارجــی اخبار و 
گزارش هایی را درباره محتوای این توافق منتشر کردند اما 
چون ما مستنداتی نداریم نمی توانیم به مطالب آن رسانه ها 
اعتماد کنیم. در مجموع قضاوت درباره توافق جدید زمانی 

امکان دارد که متن آن منتشر شود.

این تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی با اشاره به نقاط 
قوت توافق جدید هســته ای اظهار کرد: گرچه چارچوب 
توافق هسته ای صورت گرفته در دولت سیزدهم همان متن 
توافق قبلی است و در واقع متممی به برجام پیوست شده اما 

به نظر می آید در توافق جدید تضامینی درباره آنکه اگر آمریکا 
دوباره از برجام خارج شود، اخذ شده است، همچنین یک 
زمان بندی مشخصی برای اجرا و راستی آزمایی وجود دارد.

وی درباره ادعای موقتی بودن توافق جدید هســته ای 
ادامه داد: شاید به این دلیل است که تضامین این توافق بعد 
پایان دولت آقای بایدن نهایتا ۲.5 سال است که با توجه به 
سپری شدن 1.5 ســال از عمر دولت آقای بایدن، عمر این 
توافق تقریبا 5 سال بیشتر نیست و قاعدتا بعد از 5 سال امکان 

دارد تغییراتی در تعهدات انجام شود.
کنعانی مقدم یادآور شد: تا زمانی که متن اصلی توافق 
جدید هسته ای به نقد و بررسی کارشناسان گذاشته نشود، 
نمی توان درباره آنکه توافق این دولت بهتر بوده یا آن دولت 

بحثی کرد.

فعال سیاسی اصولگرا:

عمر توافق حداکثر ۵ سال خواهد بود

خبر

مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای در واکنش 
به مقاله اخیر روزنامه گاردین علیه ایران تاکید کرد: گول 

زبان سیاسی غربی های نژادپرست را نخورید.
به گزارش ایسنا، سید محمد مرندی، مشاور رسانه ای 
تیم مذاکره کننده هســته ای کشــورمان با انتشار پیامی 
در حســاب کاربری خود در توئیتر به مقاله اخیر روزنامه 

گاردین که در آن نوشــته اســت »حتی توافق هسته ای 
 موجب رام شــدن ایــران نمی شــود«  واکنش نشــان 

داد.
مرندی در پیام خود نوشــت: رام کــردن تهران؟ این 
غربی های نژادپرســت بهتر از بــرده داران قرن نوزدهم 

نیستند. گول زبان سیاسی درست مناسب را نخورید.

روزنامه انگلیسی گاردین در این مقاله تالش کرده است 
با طرح ادعاهایی بی اســاس و بدون ارائه هیچ گونه سند و 
مدرکی حمله هفته گذشــته به سلمان رشدی، نویسنده 
مرتد کتاب آیات شیطانی را به ایران ارتباط دهد و در ادامه 
از دولت واشــنگتن به دلیل ادامه رایزنی های هسته ای با 

تهران انتقاد کرده است.

واکنش مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای به ادعای »گاردین«
خبر


